وليد فارس

تقرير الوضعني الطيب واإلنساين

حمص :ستة عشر شهراً على حصار مدينة
يف بداية الشهر السادس من العام 2012قامت قوات النظام بإغالق ادلنفذ األخري إىل وسط مدينة زتص وحوصر منذ ذلك
الوقت مايزيد عن ستة عشر حياً حصاراًكامالً بعد حصار جزئي سبقو ,لقد كانت األشهر السابقة للحصار ىي أشهر
استهدف فيها النظام سيارات اخلبز وادلواد الغذائية وقتل من ادلدنني عدد كبري وىجر أغلب السكان وقطع اخلدمات عن
ادلنطقة.
أوً :المدنين أاألطفال
حتتوي ادلنطقة احملاصرة قبل الثورة على مايزيد عن ثالذتائة ألف مدين وقد حوصر يف زتص أكثر من ذتانية أالف مدين -من
سكان ادلنطقة من ادلسلمني وادلسيحيني  -بعد أن ىاجر معظم السكان نتيجة القصف قبل ستسمائة يوم من اآلن ,قتل النظام
خالل الستة عشر شهراً اليت مضت أكثر من ثالثني أسرة بقصف الطريان أو صواريخ األرض – أرض كما قتل مااليقل عن
ستون طفالً وأكثر من مائة من النساء بشكل فردي كما فقد عدد كبري من األسر رب أسرهتم أو أخ أو قريب.
زاد عدد من استشهد خالل فترة الحصار من المدنين عن خمسمائة شخص من مختلف الطوائف
وقد ذمح الثوار بإخراج بضع أسر خالل فًتات متباعدة عن طريق الدفع لبعض حواجز الشبيحة أو من خالل طرق أقل ما
يوصف عنها أهنا خطرة للغاية حيث قتلت ثالث أسر على األقل أثناء حماولة إخراجهم وديكن وضع أعداد ادلدنني ادلتواجدين
حالياً يف الشكل التايل:
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يفتقد المدنين لمختلف المواد الالزمة للحياة بما فيها:
 مياه الشرب :النقية حيث يشرب ىؤالء من أبار كانت مفتوحة وبعضها خمتلطة مياىو مع أنابيب الصرف الصحي
دون وجود أي نوع من ادلعقمات حيث انتشرت خالل الفًتات السابقة أمراض الكبد

يواجو ادلدنني مشاكل يف الطعام

والكلى بشكل كبري بني الناس وأكد األطباء أن كثافة اجلراثيم ادلوجودة يف ادلياه ىي أحد

والتدفئة وحليب األطفال واحلصول

أىم األسباب النتشار ىذه األمراض.
 الوقود :الالزمة لطبخ الطعام أو التدفئة شحيحة جداً يف ادلنطقة احملاصرة ويعتمد ادلدنني يف
ادلدينة على التدفئة باحلطب الذي يرسل كميات كبرية من غاز الكربون الضار بالرئتني وبقية
اجلسم كما يواجو ادلدنيون مشاكل كبرية يف صناعة الطعام وإعداده.
 الطعام :يعيش ادلدنني على ماتبقى من مؤن يف أالف البيوت ادلنتشرة يف ادلدينة وعلى ماخيزنو
جتار السوق التجاري الذي يسيطر عليو الثوار وتغيب عن مائدهتم منذ شهور بعيدة خمتلف
أنواع اخلضار والفواكو واللحوم ومؤخراً يفتقدون حىت للمواد التقليدية حيث أصبح الربغل
واألرز مواداً نادرة يف ادلنطقة احملاصرة.
 حليب األطفال :حليب األطفال وخالل أكثر من عام وأربعة أشهر دخل مرة واحدة

على األدوية الالزمة للمرضى
وخاصة ادلسنني حيث سجلت يف
ادلنطقة احملاصرة وفاة عشرين طفالً
على األقل يف األسابيع األوىل
للوالدة بسبب عدم توافر البديل
عن حليب األم كما سجلت
أكثر من ستة عشر حالة وفاة بني
الرجال وادلسنني بسبب عدم توافر
الدواء الالزم وتوفيت إمراءة واحدة
بسبب نقص التغذية كما سجلت
عشرات احلاالت دلرض بسبب
الطعام أو الشراب.

للمنطقة احملاصرة عن طريق الصليب األزتر حيث دخلت مائتني وستسني حصة ألطفال
زتص ولكنو نفدت خالل أيام ويعيش أطفال زتص على بقايا الرز ومطحون الدقيق والنشاء وماشاهبها من مواد ال
حتتوي على كافة ادلواد الالزمة لتغذية الطفل ,وقد سجلت ادلشايف ادليدانية وفاة أكثر من عشرين طفالً خالل
األسابيع األوىل للوالدة بسبب عدم توافر بديل حلليب األم.
 أدوية وعمليات جراحية  :تويف مريض كلى واحد على األقل خالل الفًتة ادلاضية كما سجلت ستسة عشر حالة على
األقل بوفاة رجال ومسنني مل يتم توفري الدواء الالزم الستمرار حياهتم.
 اخلدمات :الكهرباء مقطوعة منذ بداية احلصار ويعتمد األىايل يف ترتيب شؤوهنم على النار داخل ادلنازل أو ادلولدات
الكهربائة وأحياناً الطاقة الشمسية.
 التعليم :كذلك توقف تعليم األطفال منذ فًتة وقد أقام الثوار عدة مرات جتارب لتعليم ىؤالء األطفال ولو بطرق
بدائية لكنها مل تستمر بسبب استشهاد بعض األطفال أثناء خروجهم من ادلنازل.
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كذلك يعترب العيش يف ىذه ادلناطق من أخطر ادلناطق حيث يعيش الناس حتت خطر القصف الدائم ويف كل حلظة يتعرض ذلا
ادلدنني للقذائف من خمتلف األنواع مبا فيها الصواريخ ,حيث سجلت مئات اإلصابات دلدنني بينهن سيدات أصنب بالقذائف
وىن داخل بيوهتن كذلك األطفال.
انياً :الجرحى أالقطاع الصحي
يواجو الفريق الطيب أصعب أنواع إصابات احلرب يومياً ويتم عالجها بعيداً عن أدوات التشخيص ادلتطورة اليت تستخدم يف
مراقبة وضع ادلريض وتقدم تطور شفائو أو ترجاعو حيث تغيب أنواع كثري من أدوات العالج كأجهزة الرنني ادلغناطيسي
وادلخابر ,كذلك غرف العمليات ادلعقمة بشكل سليم حيث يعاجل ادلرضى ضمن غرف أعدت الحقاً حتت األرض بسبب
القصف اليومي الذي تتعرض لو مناطق ادلشايف اليت حياول الطريان يف األشهر األربعة األخرية قصفها بشكل متعمد.
لقد أجرى األطباء مئات عمليات البًت -وفقد زىرة شباب زتص أطرافهم -معظمها كان بسبب ظهور إنتانات بسبب اجلو
أو عدم توافر ادلضادات احليوية الالزمة أو التغذية السليمة كذلك بسبب عدم توافر التخصص الالزم إلجراء العملية يف بعض
احلاالت ,ويواجو اجلرحى اليوم عدة مشاكل أمهها:
 فقدان غرف العمليات ادلتقدمة للعالج وفقدان أجهزة التشخيص واالختبار والتحليل.
 فقدان التخصصات الطبية يف عدة جوانب الالزمة للعالج حيث فقد بعض اجلرحى بصرىم بسبب عدم توافر خمتص
يف اجلانب الطيب العيين مثالً وكذلك يف بقية التخصصات.
 فقدان أدوية متعددة منها ماىو ضروري للغاية ,مثل نقص كبري يف مادة السريومات خمتلفة األنواع.
 فقدان التغذية السليمة وخاصة اخلضار واللحوم والفواكو.
 ضعف العناية الصحية يف مرحلة مابعد العالج حيث يتوافر عدة مراكز متابعة لكن شح ادلواد بني أيديها جيعل
إمكانياهتا بسيطة.
 تعرض اجلريح خلطر اإلصابة من جديد وخطر االنتكاس وخطر اإلنتان وأخطار نفسية بسبب الظروف اليت يعيشها
يومياً يف ظل ادلعارك الدائمة.
ويف ادللحق تفصيل أكرب عن احلاالت الواردة للمشايف ادليدانية وكيف تتم معاجلتها.
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يقصف النظام ادلنطقة
جبنون بالطريان
وصواريخ أرض -أرض

بضعة أالف من ثوار زتص حيمون حميطها على خطوط التماس مع جيش بشار وشبيحتو ويتصدون يومياً

وقذائف اذلاون خمتلفة

القتحامات اجليش ,حيث يستخدم النظام يومياً مئات القذائف اليت تلقى على ادلدينة وأحياناً يسجل

العيارات والرشاشات

النشطاء بضعة أالف من القذائف يف يوم وليلة ,وقد تعرضت ادلنطقة دلختلف أنواع السالح ومنها الكيماوي
حيث:

الثقيلة وكذلك تعرضت
ادلنطقة لعدة ىجمات
كيميائية ,وقد سجل

 السالح الكيماوي ضد زتص  :يف هناية العام  2012حاول ثوار مدينة زتص السيطرة على منطقة
البياضة شرق حي اخلالدية وبعد ذماحهم بشكل جزئي باألمر خرجت إحدى الدبابات وأطلقت

النشطاء وسطي قصف
يزيد عن مئة قذيفة
يومياً.

عدة قذائف باجتاه جتمع ادلدينة ىذه القذائف مل تنفجر بل أخرجت سحب من الدخان القاتل ,وقتها استشهد
مايزيد عن سبعة شهداء وأصيب عشرات من الثوار وكانت ادلرة األوىل –يف تقديرنا الشخصي -الذي استخدم فيو
الكيماوي يف سورية.
ويف بداية رمضان ادلاضي أثناء بداية احلملة على حي اخلالدية وردتنا معلومات مؤكدة عن جتهيز

سجلت عدة حاالت
ىجوم كيماوي على
ادلدينة وكذلك

النظام حلشوات حتتوي مواداًكيماوية وقد أبلغنا وقتها العامل بأثره عن خماوفنا وأعطيناىم معلومات

شوىدت يف فًتات

عن أماكن تواجد ىذه احلشوات وخالل احلملة العسكرية وبعد ذماح ثوار زتص بصد ىجوم قوات

متقطعة حيوانات ميتة

حزب اهلل أطلق النظام ىذه احلشوات دما أدى الستشهاد ستسة عشر شخصاً وإصابة مايقارب
عشرين أخرين.

يف حميط زتص القددية
ويف حي جورة الشياح
واخلالدية وغريمها.

وقد سجلت عدة حاالت مشاهبة للحاالت أعاله لكن على مستوى أضيق وأقل أثاراً ,وقد
شوىدت يف زتص مرات متعددة يف أوقات مت توثيقها ويف احلاالت السابقة حيوانات ميتة بكميات كبرية خاصة يف
منطقة اخلالدية وجورة الشياح وحميط زتص القددية.
 السالح الثقيل ضد ادلدنني واستهدافهم  :ال يقتصر استخدام الطريان واألسلحة الثقيلة على اجلبهات بل تتعدى ىذه
األسلحة غالباً احمليط وتستهدف ادلشايف وأماكن جتمع ادلدنني وقد تويف كل ادلدنني يف ادلنطقة احملاصرة بسبب ىذه
األسلحة وليس بسبب تواجدىم على اجلبهات.
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كذلك يواجو الثوار مشاكل يف الطعام والغذاء واخلدمات وتعترب ادلناطق اليت يعيشون فيها أكوام من احلجارة اخلالية حىت
من أدق أنواع احلياة.
رابعاً :البعلات اإلنسانية إلى مدينة حمص
مل تنجح كافة أنواع البعثات اإلنسانية احمللية أو الدولية بالوصول إىل ادلنطقة احملاصرة باستثناء مرة واحدة دخل فيها الصليب
األزتر الدويل برفقة اذلالل األزتر السوري إىل ادلدينة مصطحبني معهم أدوية بكميات قليلة وعشرات احلصص الغذائية اليت
تكفي لبضعة أيام وكذلك بضعة كيلوات من حليب األطفال ومل يقوموا بعالج اجلرحى أو إخراج ادلصابني أو األسر أو
األطفال.
ومل تنجح كافة احملاوالت ادلتالحقة لدخول ادلنطقة بسبب تعنت النظام علماً أن الثوار يف ادلنطقة احملاصرة أصدروا عدة مرات
بيانات ترحيب وتعاون مع أي بعثة إنسانية سواءً دلساعدة الناس يف ادلنطقة احملاصرة أو إلخراجهم.
خامساً :على شفير الموت
لقد مرت أكثر من أربعمائة وذتانني يوماً على حصار كامل على مدينة زتص يف ظل ظروف غري اعتيادية أبداً ودون توافر
خمتلف أنواع اخلدمات وحتت نوع عايل من الضغط النفسي واحلياة االجتماعية الصعبة وفقدان األحبة واألصدقاء واألىل,
وفوق كل ىذا فقدان للمواد الطازجة واللحوم طيلة الفًتة السابقة وفقدان احملروقات وقلة يف ادلواد الصحية وادلستوى الصحي
واحلليب وكذلك فقدان للتعليم لألطفال ومالحظات سلوكية مرضية عند بعضهم.
وتأيت ىذه األيام ومع دخول فصل الشتاء حمملة فوق كل اذلموم السابقة بنفاد واضح للمواد اليت كانت تسمى اعتيادية
كالطحني الذي بدأ ينفد كلياً واألرز والربغل اللذان يعتربان ادلادتني األساسيتني للحياة كذلك بدء الناس يفقدون ادلؤن
ادلتواجدة عادة يف البيوت كالزعًت والزيتون وانتشرت أمراض الكبد وااللتهابات بشدة ,كذلك الوضع حممل مبئات اجلرحى
الذين يعانون كل يوم لدرجة ادلوت بسبب نقص العالج والغذاء.
إنو العام الثالث عشر من األلفية الثالثة الذي دير على عامل مر عليو من التطور والتقدم ما بدأ رتيع سكان األرض يتفاخرون بو ويعتقدون أنو
مرحلة متطورة ومتقدمة من التفكري والعيش الرغيد ,وإن زتص مدينة يف مكان ما على سطح ىذا الكوكب معروفة اإلحداثيات والعناوين.
زتص احملاصرة ,وليد فارس2013-9-25 ,
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ملحق طبي عن المنطقة المحاصرة في حمص
بدء احلصار منذ بداية الشهر السادس من العام 2012حيث قامت قوات النظام بإغالق ادلنفذ األخري إىل وسط مدينة زتص
وحوصر منذ ذلك الوقت مايزيد عن ستة عشر حياً حصاراًكامالً بعد حصار جزئي سبقو ,لقد كانت األشهر السابقة
للحصار ىي أشهر استهدف فيها النظام سيارات اخلبز وادلواد الغذائية وقتل من ادلدنني عدد كبري وىجر أغلب السكان وقطع
اخلدمات عن ادلنطقة.
أوً :المشهد الصحي العام أاألمراض الواردة
يف ادلنطقة احملاصرة مايقارب مائة وستسني طفل دون سن السنتني من العمر وأكثر من ثالثة أالف وذتامنائة من ادلدنني سوى
ادلقاتلني الذين حيتاجون للعناية واجلهد الطيب ادلستمر يف ظل ظروف صعبة للغاية.
عمدت قوات النظام إىل قطع مياه الشرب والكهرباء ووسائل ادلعيشة اليومية واعتمدت األىايل على مدخرات الناس يف ادلنطقة
ومياه شرب من اآلبار العربية القددية حيثت يتم إختاذ إجراءات تنظيف وتعقيم بسيطة وضمن اإلمكانات ادلتاحة دون إمكانية
احلصول على التحاليل اخلاصة بوضع ادلياه وصالحيتها للشرب واالستعمال.
واجو األطباء يف ادلنطقة احملاصرة مشاكل رتة يف بداية احلصار نتيجة سريان األمراض ادلختلفة يف صفوف الناس تبعاً للظروف
احمليطة فانتشرت حاوت التسمم الغذائي بسبب تناول األطعمة الفاسدة وادلياه ادللوثة دما أدى إىل حاالت إلتهاب أمعاء
وتسمم غذائي (إسهاالت ,امياءات ,رجفان) ,وكانت احلاالت الواردة مبتوسط ثالثة إىل ستسة حاالت يومياً.
وقد عوجلت أغلب احلاالت خارجياً وعدد حمدود مت إدخالو ادلشفى بني واحد حالة كل ثالثة أيام تقريباً مت إدخاذلا ادلشفى ومت
إعطائها األدوية اليومية وريدياً ومل حتصل حاالت وفاة بسبب ىذه األمراض.
بالتزامن مع ادلوضوع عانينا من مشكلة إلتهاب كبد وبائي (

 ,)TYPAمًتافقاً وبشكل متفاوت مع أعراض ىضمية

وإسهاالت وإمياءات ووىن عام وإعياء وقدرت احلاالت تقريباً بـ أربعة إىل ستة حاالت يومياً وقد عوجل معظمها بشكل عرضي
مع الدعم بالفيتامينات واحلمية وبعض احلاالت 1من عشرة من خالل استشفاء داخل ادلشفى ومل حيصل حاالت وفاة.
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يوجد حوايل ثالثني حالة أمراض قلب وأوعية دموية وال يوجد أية أجهزة سوى جهاز ختطيط قلب وقد وردت حالتان احتشاء
حاد ومت تطبيق دواء (سًتتبو كيناز) بدون متابعات أخرى لعدم توفر ىذه ادلتابعات مع تسجيل ثالثة وفاة من ضمنها حاالت
ارتفاع توتر شرايين تعاجل باألدوية جتريبياً حيث ال يتوفر حتاليل دموية أو تصوير صدى القلب.
يوجد عدد من األمراض الداخلية األخرى مع حاالت حركة من أمراض ادلفاصل والغدد واألمراض العصبية ادلختلفة باإلضافة
حلاالت نفسية متعددة ناجتة عن ظروف احلصار والقصف اليومي وما خيلفو من شدات نفسية وحاالت الشدة النفسية متفاوتة
(stress.
باإلضافة لألمراض اذلضمية ومنها هتيجات الكولون والقرحات ادلتعددة حيث يوجد حوايل عشرة حاالت نزف ىضمي علوي
عوجلت باألدوية الفموية ماعدا حالتني اضطررنا إلجراء عمل جراحي (فتح بطن) وإيقاف النزف ادلهدد للحياة فيما كانت
تعاجل خارج احلصار بتنظري ىضمي بسيط.
انياً :اإلصابات الحربية
ونتيجة القصف اليومي ادلرتفع ادلستوى والكثيف يتعرض ادلدنني بشكل يومي إلصابات حيث يتوافد للمشفى يومياً حالة على
األقل بادلتوسط مصابة بشظايا مقذوف ما أو إصابات نتيجة سقوط اجلدران أو األسقف على السكان.
وانعكست احلاالت الغذائية يف نقص ادلصدر احليواين وانعدامو هنائياً عند أغلب األشخاص مع نقص يف الفواكو واخلضار أو
انعدامها عند أغلب األشخاص وما حتويو من معادن وفيتامينات كل ىذا انعكس سلباً على حاالت اإلصابة احلربية بطول فًتة
االستشفاء وصعوبة بالغة بإندمال اجلروح والتهاهبا بعد العمل اجلراحي مع عدم وجود ادلضادات احلديثة اليت ديكن أن تقضي
على اجلراثيم ادلقاومة.
اللاً :األطفال
حيتاج األطفال بعمر النمو العظمي والنساء احلوامل وحاجياهتم ادلاسة دلادة الكلس ادلوجود يف احلليب ومشتقاتو واليت تعترب
مقطوعة دتاماً خالل فًتة احلصار.
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فوق كل ىذا وردت حاالت كثرية ألطفال مصابني بأمراض نفسية نتيجة الظروف اليت يعيشها األطفال من قصف يومي
وخوف شديد.
كما يواجو األطفال واألمهات حاالت نقص تغذية وقد سجلت عدة حاالت وفاة لسيدات وأطفال بسبب نقص التغذية
وسجلت بعض حاالت اإلجهاض نتيجة اخلوف واإلجهاد اليت تتعرض لو ادلرأة بشكل يومي.
رابعاً :الفريق الطبي
يعاين الفريق الطيب من نقص كبري يف التخصصات الالزمة لعالج الناس وخاصة أطباء العينية وأطباء األوعية الدموية وغريىا من
التخصصات كما يعترب أغلب العاملني يف حقل التمريض والعناية الصحية من ادلتطوعني الغري متخصصني دما يعرض ادلريض
دلشاكل أكرب وبطئ يف االستشفاء.
ويتعرض الكادر الطيب ومقراتو للقصف ادلتكرر حيث قصف الطريان أكثر من مرة مشايف ميداينة (ثالثة مرات على األقل)
وقصف ادلدفعية ادلشايف ومنازل األطباء أكثر من عشرين مرة خالل العام األخري وفقد الفريق الطيب سبعة من أفراده جراء
القصف استشهدوا خالل استهدافهم من قبل قوات النظام احمليطة بادلكان من كل جانب.
كما يواجو األطباء مشاكل فقدان ادلعدات واألدوية الالزمة دلختلف احلاالت الطبية ومشاكل كثرية يومية يف خمتلف مناحي
احلياة.
اللجنة الطبية بحمص ,حمص المحاصرة2013-10-3,

